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            ZAMyšleNí přeDseDy AsociAce

Fungujeme deset let
Ono se to nezdá, 

ale naše asociace 
má první desítku 
let existence už za 
sebou. Málokoho 
napadne, že už je 
to tak dlouho, co 
se spolu snažíme o 
podporu a rozkvět 
Jihočeské občanské společnosti. 

Měli jsme roky hledání, nacháze-
ní, jiskření, velmi aktivní spoluprá-
ce, ale i chvil útlumů. Jsme živým 
organizmem, kterého se bytostně 
dotýkají všechny problémy i úspěchy 
všech, střídání republikové politické 
vlády i vlády v kraji, i v těch nej-
menších místech v jižních Čechách. 
Je po dalších volbách, máme nové 
osazení na kraji, a tak uvidíme, jak 
se nám podaří s ním spolupraco-
vat, kdo chápe nezastupitelné místo 
nestátních neziskových organizací, 
které napomáhají tam, kde na to stát 
ani kraj nemá nejen kapacity, a na-
víc za minimální náklady. Neziskov-
ky umí šetřit, každou korunu otočí 
nejméně třikrát a dříve než vydají 
nějaké peníze, tak několikrát počí-
tají, aby je vložili do něčeho smys-
luplného a přínosného pro většinu. 
Věříme tomu, že i kraj se oprostí 
od velké byrokracie a nabídne svou 
finanční pomoc tam, kde je to zapo-
třebí. My nemáme na to prostředky, 
abychom měli odborníky na sepiso-
vání různých grantů a podpor. Bude 
potřeba vše udělat jednoduše a prů-
hledně, aby na to mohli dosáhnout 
právě ti, co to potřebují. Je jasné, že 
právě finanční podpory bude méně, 
protože doba je taková a nepřeje vý-
dajům, i když se mnohokrát vrátí...                 

   Jiří Riki Řeháček

KResleNý huMoR

bude náš svět ještě normální?
V současné době to vypadá jako náběh na konec světa. Vládne tu covid-19. 

Na obzoru jsou různé vakcíny renomovaných firem, ale zatím není žádný sto-
procentní lék. Vakcíny prý budou začátkem roku.  

Vývoj české vakcíny proti covidu-19 
politici v prosinci odpískali, i když nás 
stál nemalé finanční prostředky. Proč se 
tedy naši vynikající odborníci nepodíleli 
na vývoji vakcíny s nějakou renomova-
nou firmou? Většina lidí se hodně bojí. 
Na druhou stranu jiní zcela vývoj pod-
ceňují. Malé firmy a obchody krachují, 
cizí nadnárodní markety naopak sílí. 
Dostáváme se do velké zadluženosti pro 
příští generace. Nikomu to nevadí. 

Stejný stav je i s nestátními nezisko-
vými organizacemi. Občanská společ-
nost je nad propastí. Vládnoucí garni-
tura činnost neziskovek všemožně ome-
zuje, má pro ně nové zákazy, nařízení, 
omezení i sankce. Neziskovky, hlavně 
ty malé, jsou bez jakékoliv podpory. 

Lidé přestávají už všemu věřit, proto-
že každou chvíli jsou jiná kritéria, pra-
vidla, jiná opatření, zákazy i skoková 
uvolnění. Politici a státní úředníci sami 
mnohé nedodržují (při jejich platech 
a ziscích pokuty jsou opravdu směšné).

Stačilo několikaměsíční vypnutí Čes-
ké republiky a všechno je jinak. Náhle 
se zjistilo, že hospodářská prosperita 
už neroste samotnou spotřebou, že lidé 
nevydělávají tak, aby mohli co nejvíc 
utrácet, peníze už zbytečně nerozhazují 
(oproti vládě). Kapitalismus 21. stole-
tí už není samospasitelný. Střední tří-
da pomalu mizí, ztrácí se optimismus 
spotřebitelů. Společensky-ekonomické 
nůžky se opět začínají hodně rozevírat. 
Bohužel, ale i tentokrát se ukázalo, že 
každé zlaté časy jednou končí. 

Pokračování na straně 11
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obČAsNíK 
vydává  Asociace nestátních neziskových 
              organizací Jihočeského kraje
redakce: 390 03 Tábor, Leskovická 2668
odpovídá: Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c.
telefon: +420 728 511 557; 
e-mail: annojck@seznam.cz 
webstránky: www.annojck.cz; 
www.facebook.com/annojck 
BÚ ANNO JČK: 0270126754/0300
Občasník stále vychází bez jakékoliv 
cizí finanční nebo materiální podpory.

připomínáme
Žádáme všechny naše členy, aby neza-

pomněli na zaplacení členského příspěvku 
2021, protože vše podražilo a máme někte-
ré platby, které nesečkají.

Dále prosíme všechny, co chtějí finanč-
ně podpořit naší asociaci, pak lze složit 
darovanou částku na účet pro neziskovky 
ERA: 0270126754/0300

oMeZeNá NAbíDKA

Můžete Mít pěKNý DáReK
pRo své NeJbližší 

Ke konci roku 2020 vyšla nízkonákla-
dové publikace kresleného humoru pod 
aktuálním tématem Rouškování. Autor 
tady v sedmdesáti kresbičkách humor-
ně poukazuje na různá úskalí současné 
problematiky s covidem-19. 

Nezaváhejte! Některé kreslené vtipy 
znáte i z našeho Občasníku. Pokud máte 
zájem, pak jeden výtisk stojí 100 Kč + 
poštovné (1-2 publikace 30 Kč)

Není nic jednoduššího. Stačí na účet 
1011705537/6100 poslat částku 130 Kč 
(230) a do poznámky napsat Jméno, pří-
jmení a celou svou adresu s PSČ a tele-
fonem (kdyby byl problém)

Ještě máme v redakci také několik vý-
tisků předcházející publikace Kreslení 
je pro mne radost i autoterapie, která 
obsahuje neuvěřitelných sto vtipů, ak-
tuálních situací minulého roku (také za 
100 Kč).                                           -red- 

KResleNý huMoR

otvíRáMe...9. Quo vADis 2021
Jihočeské centrum 
Dobročinný 
obchůdek

Tak jsme konečně mohli otevřít naše 
brány ve čtvrtek 3. prosince 2020, po 
dlouhé covidové odmlce, přivítali jsme 
první zákazníky také v našem dobročin-
ném obchůdku v Českých Budějovicích 
a máme velkou radost, protože reakce 
byly velmi pozitivní. Ráda bych tímto 
pozvala všechny, kdo ještě potřebují 
dárky pro děti a rozpočet je omezený 
(a nemusí jít jen o Vánoce) - sešly se 
nám krásné interaktivní knížky - plně 
funkční, batůžky školní i pro malé pa-
rádnice, hromada plyšáků apod., a to 
za symbolické ceny! Nestyďte se, jsme 
v tom s Vámi!                   Pavla a Jana

Ve dnech 8. až 10. 
ledna 2021 se v Ho-
lešově sejde rozšířená 
správní rada GN- Galé-
nova nadačního fondu, 

aby projednala propagaci, šíření a fi-
nancování Březových lístků, fungování 
ambasadorů Březových lístků a získala 
informace o stavu příprav CVVZ 2021. 
Na závěr je připravená diskuse o dalším 
směřování CVVZ a další…

břeZové lístKy
Udělování Březo-

vých lístků je krás-
ným aktem, a tak 
si připomeňme, že 
v Jihočeském kraji 
máme 525 nosite-
lů tohoto krásného 

poděkování za práci s dětmi a mládeží 
a z toho 10 s vyššími stupni Březových 
lístků. Desátý stupeň má udělený Jaro-
slava Vosátková, babička Jarka - Hýlač-
ka, která 15. listopadu 2020 odešla ve 
věku 89 let k velkému táborovému ohni.

Více informací lze získat na webo-
vých stránkách https://www.brezovylis-
tek.cz nebo od Jihočeského ambasadora 
Březových lístků J. R. Řeháčka(9) z Tá-
bora (kontakt je na stránkách Březových 
lístků). Využívejte tohoto nádherného 
poděkování od srdce, a to ze spodu, od 
lidí kolem nás...                               -red-
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Kam se obrátit 
o radu, ale i o pomoc
Asociace nestátních neziskových 

organizací Jihočeského kraje ve 
spolupráci s Asociacemi Jihomo-
ravského a Zlínského kraje realizuje 
bezplatné právní, daňové, grantové 
a účetní poradenství pro naše členy.

Funguje také projekt Poradenství 
pro NNO, část bezplatná interneto-
vá poradna – poradna@annojmk.
cz (právní, daňové, grantové a účet-
ní poradenství), jehož garantem je 
Asociace nestátních neziskových 
organizací Jihomoravského kraje za 
podpory Ministerstva pro místní roz-
voj České republiky. Partneři projek-
tu jsou tři krajské střešní organizace 
– Asociace nestátních neziskových 
organizací Jihočeského, Jihomo-
ravského a Zlínského kraje.

Více informací lze najít na webo-
vých stránkách http://www.annojmk.
cz/poradenství, kde je vše rozdělené 
do oblastí:
1) PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
2) DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
3) GRANTOVÉ PORADENSTVÍ
4) ÚČETNÍ PORADENSTVÍ
5) KNIHOVNIČKA DAŇOVÁ

Také lze využít bezplatné porad-
ny Asociace nestátních nezisko-
vých organizací České republiky.

Také od roku 2016 funguje projekt 
PORADENSTVí PRO NESTáT-
Ní NEZiSKOVé ORGANiZACE, 
část bezplatná internetová poradna. 
Svými dotazy i mj. pomůže lépe za-
cílit oblasti, kterým se poradna může 
detailněji věnovat.

Své individuální otázky můžete 
směrovat na info@anno-cr.cz

Také tady je poradna rozdělena 
do čtyřech oblastí:

1) Právní poradna (právo a zákony)
2) Daňová poradna (finance a účet-

nictví)
3) Účetní poradna
4) Grantová poradna /granty
Navíc zde také najdete užitečné od-

kazy, které se mohou hodit při řešení 
různých situacích.

poMoc NeZisKovKáMseNioři v KRAJích

V Jihočeském kraji je nejznámější institucí ADRA. Posláním dobrovolnic-
kých center ADRA v České republice je propojovat svět lidí, kteří chtějí po-
máhat, se světem lidí, kteří pomoc potřebují. 

Dobrovolníci jsou obyčejní lidé 
s neobyčejným srdcem…

Velice dobře funguje i Regionální 
dobrovolnické centrum pro Jihočeský 
kraj se sídlem v Prachaticích (KreBul, 
o. p. s., člen Asociace NNO Jihočeské-
ho kraje). Potřeba tohoto dobrovolnic-
kého centra vzešla ze situace v regionu, 
kde je několik dobrovolnických progra-
mů. Smyslem je profesionální spolu-
práce mezi přijímajícími organizacemi 
a vysílající organizací a zajištění systé-
mu nabídky a poptávky po dobrovolnic-
ké službě na Prachaticku, kde již velmi 
dobře pracuje Dobrovolnické centrum 
Prachatice, firemní dobrovolnictví při 
Městském úřadu Prachatice. Jsou zde 
ale i další Dobrovolnická centra, kte-
rá se věnují této činnosti, jako napří-
klad Dobrovolnické centrum – Diako-
nie Rolnička, Dobrovolnické centrum 
při Diecézní Charitě, Česká maltézská 
pomoc suverénního řádu maltézských 
rytířů, Ústav sociální práce Jihočes-
ká univerzita v Českých Budějovicích, 
Zdravotně sociální fakulta, Dobrovol-

nické centrum - pracoviště Centra soci-
álních služeb a iCOS Český Krumlov, 
o. s. (člen Asociace NNO Jihočeského 
kraje), Farní charita Tábor - Dobrovol-
nické centrum Tábor, iNKANO. Napří-
klad jeden z dobrovolnických programů 
iCOS Český Krumlov, o.s., „Senioři 
seniorům - informační centrum pro se-
niory“ je zcela unikátní tím, že vznikl 
z vlastní iniciativy pozdějších dobrovol-
níků, starších občanů Českého Krumlo-
va, kteří se podíleli na komunitním plá-
nování sociálních a souvisejících služeb 
ve městě Český Krumlov. V rámci pra-
covní skupiny pro seniory byl jedním ze 
stanovených opatření vznik informač-
ního centra pro seniory, které by nejen 
aktivně nabízelo informace využitelné 
zejména pro starší generaci, ale podílelo 
by se i na dalších aktivitách pro starší 
občany města.

Město Prachatice se zapojuje do pro-
jektu Kafe s babi a Pivo s dědou, kdy je 
cílem posílit mezigenerační vztahy, se-
tkat se na místech, kam se starší možná 
již sami nedostanou, nemohou, nebo je 
ani ve městě neznají. 

Bc. Michaela VodrážkováDěKuJeMe

Pracovníci v sociálních službách překonávali loni, ale také v letošním roce nema-
lé překážky. Statečně bojují s koronavirovou pandemií, ale také se sociální izola-
cí svých klientů, kteří patří mezi nejvíce ohroženou skupinu virem SARS-CoV-2. 
Pomáhají v době, kdy rodiny klientů nemohou ke svým blízkým, stali se de facto 
jejich druhou rodinou. Děkujeme!
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Nezapomínejte 
na příspěvky 

do našeho občasníku
Vážení členové Asociace nestát-

ních neziskových organizací Jihočes-
kého kraje, prosíme vás, nezapomeň-
te informovat o své činnosti a připra-
vovaných akcích v našem společném 
Občasníku. Přitom neopomeňte, že 
pozvánky musí být nejméně na násle-
dující měsíc (aktuálnost informace). 
Lze také informovat a aktuálních ak-
cích, které právě proběhly...

Uzávěrka je vždy v polovině měsí-
ce, a tak neváhejte, protože Občasník 
je hlavně připravován pro vás a naše 
příznivce.                                  redakce

chARitA A spoRt

KResleNý huMoR

DobRoČiNNý běh KRuMlovsKá 11 i letos přiláKAl DesítKy běžců i RoDiN s DětMi
Letošní Svatomartinský dobročinný běh K11 

se konal kvůli přetrvávající epidemii koronaviru 
velmi netradičně. Od 7. do 29. listopadu byla tra-
diční trasa v okolí Křížové hory vyznačena a ote-

vřená všem zájemcům. K získání medaile bylo potřeba jediné - zaslat 
důkaz v podobě fotky z běžecké aplikace. 

Na trať se v listopadu 2020 vydaly 
desítky nadšených běžců i rodin s dět-
mi „Jsme nadšeni, že se na trať vyda-
lo tolik běžců i rodin s dětmi. Víme, že 
jen část z nich nám zaslala fotografie či 
sken běžecké aplikace. Ale i těch bylo 
přes sedm desítek. Další řada účast-
níků nám zaslala třeba jen milý vzkaz 
z trati,“ sděluje za organizátory Tomáš 
Zunt, ředitel obecně prospěšné společ-
nosti. „A radost nám udělali i běžci, 
kteří se po doběhu vykoupali, i těch bylo 
víc, než jsme předpokládali,“ připomíná 
Tomáš Zunt obvyklou koupelovou sou-
část svatomartinské sportovně-spole-
čenské akce v hornobránském rybníku. 

Dobrovolné startovné přineslo 19 ti-
síc korun na podporu Osobní asistence. 
Stejně jako minulý rok byla K11 zamě-
řena na podporu Osobní asistence, kte-
rá se v regionu stará o desítky dětí se 
zdravotním postižením a seniory, kteří 
se neobejdou bez pomoci druhých. Dary 
běžců z dobrovolného startovného ve 
prospěch Osobní asistence činí letos 
19 048 Kč. „Vybraná částka umožní 
zajistit navíc téměř padesát hodin Osob-
ní asistence dětem či seniorům, kteří se 
bez odborné asistenční podpory neobe-
jdou,“ děkuje Tomáš Zunt za pořadatele 
K11 všem dárcům.

Všichni účastníci letošní K11, kteří 

do 29. listopadu poslali důkaz o svém 
výkonu v podobě aplikace, obdrží me-
daile v Rodinném centru Krumlík. Nej-
rychlejších šest běžců, kteří se navíc vy-
koupali, získá i poukaz na 50% slevu na 
startovné a svatomartinské posezení pro 
ročník 2021, dalších osm nejrychlejších 
běžců poukaz na 50% slevu na startov-
né. Děti obdrží za své výkony i diplom 
a malou pozornost. Autoři nejlepší ro-
dinné fotografie pak i dětské nákrčníky 
K11 pro své ratolesti. 

„Odměny si osobně vyzvedli v Ro-
dinném centru Krumlík (Urbinská 184, 
Český Krumlov) až od úterý 23. pro-
since 2020. Ostatní se mohli domluvit 
s oceněnými na e-mailu: info@krumlov-
ska.cz,“ upřesňuje Magdaléna Zronko-
vá z pořádající organizace iCOS Český 
Krumlov.

Výsledky jsou dostupné na webu 
Krumlovska11: www.krumlovska11.cz.

Příští ročník je naplánován na neděli 
7. listopadu 2021.

„Děkujeme také městu a starostovi 
Města Český Krumlov Daliboru Car-
dovi za záštitu a podporu akce, stejně 
tak celé řadě dalších partnerů a dob-
rovolných spolupracovníků, kteří nám 
s organizací akce pravidelně pomáhají. 
A těšíme se na příští ročník K11, který 
opět, jak věříme, bude již v plné parádě 
se spoustou sportovních i společenských 
zážitků, s atrakcemi pro děti, svatomar-
tinským posezením, společnou koupelí 
a společným během“, dodal Tomáš Zunt 
z  iCOS Český Krumlov.

Magdalena Zronková
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XXXXXXpřátelsKá oceNěNí 

SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ
ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB 55+

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A JIHOČESKÝ PAKT ZAMĚSTNANOSTI VYHLAŠUJÍ OCENĚNÍ

Dáváte prostor zaměstnávání pracovníků bez ohledu na věk?
Využíváte potenciál lidí s pracovními a životními zkušenostmi?
Přizpůsobujete pracovní podmínky Vašim zaměstnancům 55+?

Zapojte se do soutěže 
a získejte ocenění a ceny v hodnotě až 62 000,- Kč

PŘIHLASTE SE DO 31. LEDNA 2021

Jihočeský kraj 2020

Ocenění je vyhlášeno pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Jany Maláčové,MSc.
 a prostřednictvím předchozí hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské

Další informace a podmínky soutěže naleznete na 

www.jcpakt.cz

Projekt: Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň, CZ.03.2.2.63/0.0/0.0/15_017/0006207

oceNěNí spoleČNost přátelsKá ZAMěstNáváNí liDí 55 +
CÍLEm uDěLENÍ OCENěNÍ 

„SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ ZA-
měSTNÁVÁNÍ LIDÍ 55+“ je ohodnotit 
společnosti, které v současné době kladou 
důraz na zaměstnávání osob ve věku 55+, 
a tím motivovat ostatní společnosti jak 
k zaměstnávání těchto osob, tak i k vytvo-
ření nabídky postupného odchodu do dů-
chodu či prostoru k zaměstnávání seniorů 
např. jako mentorů. Druhotným cílem je 
šíření informací o této problematice a od-
stranění předsudků, které panují mezi spo-
lečnostmi vůči zaměstnávání starších lidí.

DůVODy VyHLÁšENÍ 
SOuTěžE K ZÍSKÁNÍ 

OCENěNÍ
Společnosti se již delší dobu potýkají 

s absencí kvalitních pracovníků. Tento 
problém by firmy mohly postupně za-
čít odstraňovat přijímáním osob vyššího 
věku, kterých díky stárnutí obyvatel při-
bývá, ale u mnoha společností přetrvávají 
stále velké předsudky při jejich zaměst-
návání. Dle studie personální agentury 
Adecco Group jsou ale starší osoby a se-
nioři přínosem pro firmu nejenom z hle-

diska dlouholetých zkušeností a znalostí, 
ale je pro ně typická i vyšší míra loajality, 
spolehlivosti a zodpovědnosti vůči pra-
covním povinnostem. Cílem vzniku sou-
těže je tedy představit, zviditelnit a ocenit 
firmy, které zaměstnávají starší osoby, 
pracují s nimi a které se tak mohou stát 
dobrým příkladem pro ostatní společnosti

PŘÍNOSy PRO OCENěNOu 
SPOLEČNOST

Toto ocenění přinese zapojeným spo-
lečnostem nejen konkurenční výhodu ve 
formě propagace společnosti, ale také 
pomůže ke zvýšení image společnosti 
v regionu, a taktéž ke zlepšení pracov-
ních vztahů, zejména na mezigenerační 
úrovni.

VyHLAšOVATEL SOuTěžE
• Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

projekt: implementace politiky stárnutí 
na krajskou úroveň

• Jihočeský pakt zaměstnanosti (Ji-
hočeská společnost pro rozvoj lidských 
zdrojů, o.p.s., nositel Jihočeského paktu 
zaměstnanosti)

ZÁšTITA
• Ministryně práce a sociálních věcí Di-

pl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.
• Jihočeský kraj prostřednictvím před-

chozí hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. 
ivany Stráské

PARTNEŘI
• Deloitte Advisory s.r.o.
• Krajská pobočka Úřadu práce v Čes-

kých Budějovicích
• Jihočeská hospodářská komora
• Regionální agrární komora Jihočeské-

ho kraje
• Regionální rada odborových svazů 

ČMKOS Jihočeského kraje
• Agentura pro podporu podnikání a in-

vestic Czechinvest
• JAiP – Jihočeská agentura pro podpo-

ru inovací, o.p.s.
• Jihočeská společnost pro rozvoj lid-

ských zdrojů, o.p.s.
• Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
• Regionální rozvojová agentura již-

ních Čech – RERA a.s.
• Asociace nestátních neziskových Ji-

hočeského kraje
• Krajské sdružení NS MAS ČR Jiho-

českého kraje
• GoDrive – DriveSmart s.r.o.
• Trenkwalder a.s.
• Holistic management, s.r.o.
• Virtual Lab, s.r.o.

 Ing. Michaela Fouňová (kráceno)
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KResleNý huMoR

cvvZ 2020ZpRávA Z KRAJe

Letošní Celostátní 
Vzájemná Výměna 
Zkušeností 2020 byla 
zcela jiná, protože ce-
losvětová pandemie 
nám nedovolila se 
osobně setkat v Čes-

kých Budějovicích, a tak přednášky 
probíhaly on-line. Letos neprobíhala 
pouze o víkendu 13. až 15. listopadu, 
ale protáhla se až do konce měsíce.

Letošní CVVZ se účastnilo 460 stá-
lých návštěvníků, 55 lektorů, 38 pořada-
telů a 8 ViP. Měla 430 podpisovou sílu 
Březových lístků. Někteří starší lektoři 
do štábu zaslali pro veřejné využití své 
přípravy, dokumenty v PDF formátu, 
protože měli problémy nahrát své pro-
gramy jako video nebo se propojit on-
line. Přesto program byl pestrý, bohatý 
a velmi přínosný. 

Děkujeme všem za jejich účast. Letos 
se CVVZ navíc protáhla až do pondělí 
30. listopadu, a tak skončila o patnáct 
dní později. Děkujeme Jihočeské oblasti 
ČTU, všem, kteří se na ní podíleli a ja-
kýmkoliv způsobem se zapojili, i když 
původní plány a představy o CVVZ 
v Českých Budějovicích vypadaly zce-
la jinak. Přes všechna úskalí se podaři-
lo organizátorům myšlenku CVVZ šířit 
i tento rok. Nyní už imaginárně poslali 
pádlo do Holešova, kde se příští rok, 
doufáme, všichni potkáme osobně.                                 

-riki-

Jihočeši si poradili
Velké poděkování 690 dobrovolníkům 

od Jihočeského kraje. Konkrétně těm, kte-
ří se přihlásili prostřednictvím dotazníku 
na webu kraje s nabídkou pomoci při za-
jištění chodu krajských zdravotnických 
a sociálních služeb. Webový dotazník zve-

řejnil kraj koncem září a je určen lidem starším 18 let. Důvodem byla 
snaha vytvořit dostatečnou personální rezervu pro případ nákazy či 
nuceného pobytu stálého personálu v karanténě kvůli viru covid-19. 
Řekl to v úterý 10. listopadu hejtman muDr. martin Kuba.

Dobrovolníci jsou v první línii

„Situace není, naštěstí, již tak drama-
tická, ale zatím nemá-
me vyhráno. A proto si 
všech, kteří chtějí dob-
rovolně pomáhat, velice 
vážíme,“ zdůraznil hejt-
man s tím, že kraj zatím 
využil nabídku zhruba 

70 lidí z těch, kteří dotazník vyplnili 
a následně byli osloveni. Dalšími dob-
rovolníky jsou i studenti zdravotnických 
a sociálních fakult, což je dáno poptáv-
kou nemocnic a zařízení sociální péče 
po zdravotnických a sociálních pracov-
nících za chybějící personál. „I těm 
patří naše poděkování,“ dodal hejtman 
muDr. martin Kuba.

Nashromážděná data z dotazníku Ji-
hočeského kraje jsou, jak uvedla ná-

městkyně hejtmana 
pro sociální věci Doc. 
Ing. Lucie Kozlová, 
Ph.D.,  v případě potře-
by předávána institucím, 
které mají o zapojení 
dobrovolníků zájem. 

Dále je seznam dobrovolníků k dispo-
zici i na Panelu nestátních neziskových 
organizací Jihočeského kraje (Panel 
NNO). Koordinátor Panelu NNO - Čes-
ký červený kříž, ve spolupráci s dalšími 
členy Panelu NNO pak dobrovolníkům 
telefonuje a řeší jejich konkrétní nasa-
zení. „Pracovníci Panelu NNO zatím 
kontaktovali 101 lidí a z toho 34 našlo 
uplatnění v sociálních službách, napří-
klad v Domově pro seniory Máj v Čes-
kých Budějovicích či v Domově dů-
chodců Dobrá Voda u krajského města. 
Dvacet v jihočeských nemocnicích a 15 
v krajském zařízení u rybníka Mrhal 
v Hlincové Hoře na Českobudějo-
vicku. Ten je určen pro lidi, kteří jsou 
pozitivní na covid-19, ale nepotřebují 
zdravotní ani sociální péči. S dalšími 34 
dotázanými se zatím na umístění nedo-
hodli,“ nastínila náměstkyně.

Z dotazníku vyplývá, že 423 dobro-
volníků je ochotno vykonávat tuto práci 
dobrovolně na smlouvu bez nároku na 
mzdu a 267 na základě uzavřené doho-
dy. 

„Dobrovolníci mají nejčastěji zájem 
o hlídání dětí zaměstnanců, pečovatel-
ské úkony či pomocné práce. Z pohle-
du časové vytíženosti vítězí nárazově 
vybrané dny – například víkendy, pra-
videlná výpomoc na směny či nárazové 
denní směny. Co se lokace týče, je nej-
větší zájem vypomáhat v místě bydliště 
a v okrese, kde dotyční bydlí. Z pohle-
du obcí s rozšířenou působností připa-
dá nejvíce zájemců z řad dobrovolníků 
na České Budějovice, Tábor a Písek. 
A 361 z 690 dobrovolníků je ochotno 
pracovat s osobami pozitivními na co-
vid-19,“ shrnul hejtman.

Zdroj www.kraj-jihocesky.cz
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KRebull MESADA

icM iNfoRMuJe
podzimní spolupráce cpDM a DDhp

V podzimních měsících letošního roku pracoviště ICm – Informač-
ní centrum pro mládež pokračovalo v boji za realizaci projektových 
aktivit v rámci dlouhodobých projektů „multikulturní svět kolem nás 
a dějiny 20. století“ a „Zdravý životní styl 2020“.

Velkou pomocí byl pro nás vstřícný 
přístup dětského domova v Horní Plané, 
se kterým jsme navázali na dřívější spo-
lupráci vyplývající například z letního 
sportovního turnaje v nohejbalu  a bea-
chvolejbalu, jehož výtěžek jde právě na 
konto domova a letos se jej zúčastnily 
i děti, které DD v Horní Plané obývají. 

Ve dnech 6. a 7. října jsme na půdě 
domova uskutečnili dva workshopy na 
témata kyberšikany a prevence nežá-
doucích jevů v on-line prostředí. Děti si 
s lektorkou Evou z pelhřimovské Hodi-
ny H povídaly o zneužívání sociálních 
sítí, zejména facebooku, dověděly se 
jak si lépe zabezpečit svůj profil a kam 
se obrátit v případě problémů. 

V pondělí 19. října následoval 
workshop s knihou „Pohrátky“ a „Pu-
tování“ pro menší děti a ve středu 21. 
října v poslední možné chvíli před 
lockdownem také promítání a bese-
da k filmu Lety o romském památníku 
s českokrumlovskou režisérkou Violou 
Tokárovou. V obou případech se opět 
jednalo o úspěšné programy se zajíma-
vou následnou besedou.  

Věříme, že jsme pro letošek ještě 
neskončili, neboť ve spolupráci s dět-
ským domovem i jeho školou a zejmé-
na s tamní metodičkou prevence, paní 
ivetou Urbanovou, máme v plánu ješ-
tě několik aktivit jako např. workshop 
s prevencí nelátkových závislostí, eko-
logický program Kam co patří, seminář 
o poruchách příjmu potravy a pokračo-
vání tématu kyberšikana. 

V současné době je bohužel velice 
těžké odhadnout, zda to bude ještě le-
tos vůbec reálné, nicméně i v příštím 
roce se chystáme v této oboustranně 
velice přínosné spolupráci pokračovat, 
a to například zorganizováním výpravy 
k památníku romského holocaustu ve 
výše zmíněných Letech u Písku, ke kte-
ré přizveme i hlavního aktéra zhlédnu-
tého filmu, pana Čeňka Růžičku, který 
se hlavní měrou o vytvoření důstojného 
pietního místa zasadil. 

Těšíme se na světlejší zítřky bez rou-
šek a dalších omezení, kdy se budeme 
moci opět naplno věnovat dětem i na 
školách. Zatím přejeme všem hodně 
zdraví a pevné nervy!         Jan Čermák

Mezinárodní den dobrovolnictví
Dobrovolnické centrum Prachatice ocenilo jednotlivce z řad dobrovolníků, 

kteří pomáhali při první i druhé vlně pandemie covid-19. 
Bylo oceněno více jak 20 dobrovol-

níků, kteří ve své kategorii získali kro-
mě certifikátu i poukázky na thajskou 
masáž/saunu/vířivku, čaje a vitamínové 
doplňky. Dobrovolníci byli zváni po 
malých skupinkách či individuálně, ji-
ným bylo předáno ocenění v  jejich mís-
tě působení.

KreBul, o. p. s. – Dobrovolnické cen-
trum Prachatice získalo tyto věcné dary 
z Fondu solidarity 2020 od ERSTE 
Foundation.

Velmi děkujeme za nádhernou výsta-
vu dobrovolnici Hance, která připravila 
úvodní slovo a vernisáž „Dáváš, dávám, 
dáváme“, tedy výstavu mnoha nezis-
kových organizací s jejich činnostmi. 
Vernisáž navštívila první skupinka oce-
něných dobrovolníků  a mezi hosty pak 
Alena Bártíková z MPSV i místostaros-
tové města Prachatice Jan Klimeš a Mi-
roslav Lorenc či zastupitel města Zde-
něk Krejsa.

Mgr. Jiří Gabriel Kučera, DiS.

MethA

Nově ve strakonicích
mESADA působí v Písku, Jindři-

chově Hradci a Vimperku. Nyní roz-
šiřuje své služby také ve Strakonicích. 

Projekt zaměřený na podporované za-
městnávání s názvem Cesta ke změně 
iii, který navazuje na řadu úspěšných 
projektů, bude dostupný i ve Strako-
nicích. Projekt je určen lidem se zdra-
votním postižním žijícím ve zmíněném 
okrese. 

Sídlí v budově České spořitelny (Vel-
ké náměstí  55) ve třetím patře. 

Přístup do budovy je bezbariérový,  
v budově je výtah a vstupní dveře jsou 
otevřeny po celý den.

Kontaktovat se můžete i po telefonu  
778 505 097 nebo emailem strakonice@
mesada.eu. 

Konzultanti jsou Mgr. Julie Dvořáko-
vá a Marie Bačovčinová.                 -red- 

JINDŘICHůV HRADEC -  Metha  
se společností Podané ruce organizu-
je online kurz pro dob-
rovolníky, kteří chtějí v 
koronavirové epidemii 
pomáhat seniorům. Doba, 
přináší všem velké změ-
ny v životě, mnohým sa-
motu, úzkost a strach. Na 
druhou stranu může při-
nést výzvu ke změně, mobilizaci k po-
moci ostatním podle našich možností 
a schopností. Všichni máme ve svém 
okolí někoho, kdo potřebuje pomoc, ať 
přímo v rodině, nebo u sousedů. Ať je 
pomoc jakákoliv, je nesmírně důležitá.        

Mgr. Bc. Božena Havlová, 
ředitelka Metha, z.ú.
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letošní ocenění se neruší
Slavnostní finále letos nešlo uspořádat 

tradičně v krásných prostorách pražské 
Novoměstské radnice za účasti význam-
ných hostů veřejného života. Přesto se 
organizátoři rozhodli letošní ocenění 
nezrušit ani nepřesouvat na neurčito. 
Právě v roce, který  přinesl a přináší mi-
mořádně náročné situace, víc než jindy 
považují za důležité poděkovat těm, kdo 
také stojí v první linii a zaslouží si uzná-
ní, respekt i povzbuzení.

Nechyběla ani Jihočeška 
Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.
(Vítězka ceny veřejnosti)
SESTRA BENEDIKTA pracovala 

11 let v prachatickém hospici, a kdyby 
ji řeholní povinnosti 
letos v létě nedonutily 
změnit působiště, pra-
covala by zde stále. 
Sestra Benedikta vždy 
vynikala nesmírnou 

obětavostí, skutečným uměním naslou-
chat a ve vhodnou chvíli přispět dobrou 
radou. Celých 11 let neúnavně dopro-
vázela umírající a jejich blízké v těžké 
životní situaci. Tím, čím se mimo jiné 
odlišovala od ostatních, byla její ochota 
pomáhat nejen pacientům, ale i kolegům 
v týmu. Práce v hospici je těžká, určitě 
náročnější psychicky než fyzicky, a ses-
tra Benedikta tu vždy byla pro všechny, 
kteří potřebovali podpořit, poradit nebo 
vyslechnout. Kolegové se na společnou 
službu se sestrou Benediktou vždy těši-

pečovatel/ka roku 2020
Dlouholetý zažitý název je Pečovatel/ka roku, oceňujeme však nej-

různější profese v sociálních službách. Nominace přijímáme v průbě-
hu roku od kolegů či rodinných příslušníků navržených. Vítěze kaž-
doročně vyhlašuje odborná porota v pěti kategoriích. šestou je pak 
Cena veřejnosti, o níž rozhodují lidé v online hlasování. Akci společně 
pořádají Diakonie ČCE a Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

li, protože byla optimistická a udržovala 
dobrou náladu např. zpěvem nebo vtipy, 
které dobře a ráda vypráví.

Benedikta Bartoňová: „Chci poděko-
vat všem, kteří mne podporují v mém 
životě...“

Finalisty (a v jiných letech také vítě-
ze) všech kategorií pečlivě vybírá od-
borná porota složená ze zástupců obou 
pořádajících organizací. Jejími členka-
mi jsou expertky, které se dlouhodobě 
pohybují v sociálních službách: Za Dia-
konii jsou to Michaela Lengálová a Eva 
Provazníková, za APSS ČR jsou to Ali-
ce Švehlová a Renata Kainráthová.

Zdroj Diakonie ČCE

Hana Maciuchová, herečka a pa-
tronka ocenění.

* Letošní výsledky se vyhlašují on-
line na https://www.diakonie.cz/peco-
vatelka-roku/

S ohledem na mimořádně náročný rok 
jsme se letos rozhodli první místa v jed-
notlivých kategoriích udělit všem fina-
listům. Proto zde prezentujeme s vděč-
ností všech 17 jmen finalistů po jednot-
livých kategoriích v abecedním pořadí. 
Všechny zároveň pozveme na slavnost 
příštího ročníku.

* „Letos více než kdy jindy mohla 
celá česká společnost 
zaznamenat, kdo jsou ti 
pracovníci v tzv. první 
linii. Kdo v době, kdy 
více než polovina čes-
kých zaměstnanců zů-
stala doma či pracovala 
z domova, neváhal a nadále každodenně 
pečoval o tu nejohroženější a nejzra-
nitelnější skupinu obyvatel. Patří vám 
všem veliký dík, uznání a respekt,“ řekl 
ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, prezi-
dent Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb České republiky, která je nej-
větší profesní organizací sdružující po-
skytovatele sociálních služeb v České 
republice. Je nezávislým spolkem práv-
nických a fyzických osob poskytujících 
sociální služby.

* 8. ročník celostátního ocenění s ná-
zvem „Národní cena sociálních služeb 
- Pečovatel/ka roku 2020“ proběhlo 
navzdory epidemii i letos, a to v online 
formátu.

* Cílem každoročního ocenění je pod-
pořit ty, jejichž významným každoden-
ním úkolem je pečovat a pomáhat po-
třebným.

* Cílem Národní ceny je podpořit ty, 
jejichž významným každodenním úko-
lem je pečovat a pomáhat potřebným. 
Na jednotlivá ocenění jsou každoročně 
navrhováni mimořádní, obětaví a zod-
povědní pracovníci a pracovnice sociál-
ních služeb. Nominace do Národní ceny 
mohli zasílat za svoji favoritku či fa-
vorita samotní uživatelé služeb, rodiny 
a přátelé klientů nebo také spolupracov-
níci nominovaných. 

* Finalisty a vítěze 
každé z pěti kategorií 
vybírá každoročně ko-
mise složená z odbor-
níků ze sociální oblasti.  
„Titul vítězů jsme letos 
udělili všem sedmnácti 
finalistům. Symbolicky tak vyjadřuje-
me uznání, respekt i povzbuzení všem 
pracovníkům v první linii v roce, který 
v sociálních službách přinesl a přináší 
mimořádně náročné situace,“ shrnuje 
Jan Soběslavský, ředitel Diakonie.
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DobRovolNíci

leDAX ARt

Den otevřených dveří v RDc pro Jihočeský kraj
V KreBul, o. p. s. se den otevřených dveří zahájil výstavou „Dáváš, dá-

vám, dáváme“, tedy činností mnoha neziskových organizací, kterou při-
pravila dobrovolnice Hanka. Poté se představilo Regionální dobrovolnic-
ké centrum pro Jihočeský kraj. To si vyslechla první skupinka oceněných 
dobrovolníků (ti, kteří pomáhali v době pandemie covid-19) a Alena Bár-
tíková z mPSV i místostarostové města Prachatice Jan Klimeš a miroslav 
Lorenc či zastupitel města Zdeněk Krejsa.

Po úvodním slovu mohli individuálně 
přicházet nejen dobrovolníci, ale i lidé 
z řad veřejnosti, kde jim byl předsta-
ven web rdcjk.cz i samotná činnost a co 
tomu předcházelo.

„Tento projekt je dílčí část 3, kterému 
předcházela analýza současného stavu 

dobrovolnictví, ta se stala výstupním 
materiálem pro koncepci. Tím se rozu-
mí vytvořit příznivé prostředí pro rozvoj 
dobrovolnictví v České republice, s kva-
litní infrastrukturou tvořenou zejména 
regionálními dobrovolnickými centry, 
které budou přispívat k profesionalizaci 
managementu dobrovolnictví a zkvalit-
ňování dobrovolnické činnosti, tedy po 
dobu dvou let. Plán je takový získat da-
tabázi organizací a dobrovolníků a ty 
vzájemně propojit. Dále vytvořit Dny 
dobrovolnictví, Dny otevřených dveří, 
burzu dobrovolnictví, výměnu zkušenos-
tí atp. Vytvořit leták a propagovat dob-
rovolnické akce a aktivity na regionální 
úrovni,“ sdělil Mgr. Jiří Gabriel Kuče-
ra, DiS. a nabídl školení dobrovolníkům 
i koordinátorům dobrovolnictví.

Projekt je podpořen z prostředků Ev-
ropské unie v rámci projektu „Koncepce 

rozvoje dobrovolnictví v České repub-
lice s akcentem na zajištění regionální 
a oborové dostupnosti dobrovolnictví 
v podobě dobrovolnických center“, reg. 
číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/00037
24.

Regionální dobrovolnické centrum 
Jihočeského kraje, -jgk-

Jihočeští senioři pomáhají vytvářením výrobků
Ze srdce děkuji všem tvořivým seniorům za jejich rukodělnou práci pro 

projekt Ledax ART, za krásné výrobky, které tvoří a poskytují darem pro 
dobrou věc, za to, že dávají své zálibě hlubší smysl a také starým a nepotřeb-
ným materiálům nový život.

Od srpna do poloviny října byly vý-
robky Ledax ART vystaveny v  info-
centru Jaderné elektrárny Temelín a na-
bídnuty k prodeji ve prospěch veřejné 
sbírky na podporu Domácího hospice 
Ledax.

Výstava sklidila velký úspěch a ob-
div ze strany zaměstnanců elektrárny 
i návštěvníků z řad široké veřejnosti. 

Výsledkem je bezmála 13 000 Kč zís-
kaných z prodeje vystavených výrobků.

Velký dík patří také zaměstnancům 
infocentra, kteří ochotně nabídli pomoc-
nou ruku při zabezpečení této prodejní 
výstavy.

Závěrem ještě jedna dobrá zpráva. 
Výrobky Ledax ART je možné nakou-

Hračky z Ledax ARTu.

pit a podpořit tím Domácí hospic Ledax 
i prostřednictvím e-shopu.

Sledujte www.ledax.cz v sekci Pod-
pořte nás.         Ing. Kateřina KrchováPonožky z Ledax ARTu.

Síťovka z Ledax ARTu.
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OSLAVA NAROZENIN - V pátek 16.   října 2020 oslavila Marie Husová 

z Domu s pečovatelskou Větrná  v Jindřichově  Hradci významné životní jubile-
um, a to krásných 95 let.

Za Ledax jí k narozeninám popřál kolektiv pečovatelek.
Zuzana Vobořilová, DiS., vedoucí střediska Jindřichův Hradec

Děti
výtvarný podzim v nízkoprahovém zařízení bouda

ČESKÝ KRumLOV - I přes zpřísněná hygienická opatření se nám po-
dařilo v týdnu od 5. do 9. října 2020 úspěšně zrealizovat již 17. ročník vý-
tvarně-rukodělného projektu pro děti „Výtvarný podzim v Boudě“.

Od pondělí do pátku jsme převážně v 
dopoledních hodinách postupně přivítali 
v NZDM Bouda devět třídních kolekti-
vů prvního i druhého stupně českokrum-
lovských základních škol, které měly 
možnost seznámit se s různými výtvar-

nými technikami. Děti si tak na pěti sta-
novištích během dvou hodin postupně 
vyzkoušely malbu na velké plátno, vý-
robu odznáčků, animační techniku kres-
lení na tzv. „flipbooky“ nebo origami, 
učily se vypalovat pájkou ornamenty do 

Děti A MláDež
NZDM bouda 

v čase koronaviru
i přes nepříznivé vládní nařízení tý-

kající se omezení našeho provozu jsme 
v Boudě nezaháleli. V tomto období 
jsme dětem a mládeži nabízeli možnost 
doučování. Tuto pomoc s učivem pravi-
delně využívalo celkem 15 dětí.  Dále 
jsme mladým lidem poskytovali základ-
ní poradenství a pomoc s řešením jejich 
problémů, které byly nejrůznější po-
vahy. Nejčastěji se poradenství týkalo 
dluhů a jejich splátek. Také jsme zpro-
středkovali a zajistili doprovod několika 
mladým jedincům, kteří se ocitli v těžké 
životní situaci, na daný úřad města Čes-
ký Krumlov. Asi největší novinkou za 
toto smutné období je, že se nám poda-
řilo zakoupit a zrenovovat profesionální 
kulečník do našeho klubu. Takto jsme 
obohatili naše poskytované volnočaso-
vé aktivity. NZDM Bouda je pro děti 
a mládež otevřená každý všední den 
vždy od 13 do 18 hodin. Přijďte zahrát!!  

Mgr. Jiří Muk

kožených přívěsků a následně si osvo-
jily techniku suchého plstění jehlou. 
Vedení jednotlivých dílen zajišťovali 
odborní lektoři a zaměstnanci CPDM, 
o.p.s.

Přestože času na tolik stanovišť ne-
bylo mnoho, v převážné většině si děti 
stihly projít celý program a odcházely 
splnou hrstí krásných výrobků. Díky fi-
nanční podpoře města Český Krumlov, 
MŠMT a Jihočeského kraje byl tento 
projekt pro všechny účastníky zdarma.

Celkem se jej zúčastnilo 185 dětí a 20 
pedagogů.

i pro nás jako organizaci NZDM Bou-
da to byla příležitost přivítat v našem 
zařízení děti, které o naší činnosti dosud 
nevěděly, a pozvat je k účasti na dal-
ších projektech, které plánujeme do bu-
doucna. Díky pozitivnímu ohlasu jak ze 
strany dětí, tak pedagogů jsme si jisti, 
že projekt „Výtvarný podzim v Boudě“ 
splnil své poslání a již teď se těšíme na 
příští ročník.                  Mgr. Jiří Muk
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pf 2021

poselstvíbude náš svět ještě normální?
Dokončení ze strany 1
V březnu, pak v září, přišel koronavi-

rus a vyhlídky se propadly hluboko pod 
hranici spokojenosti, bezstarostnosti 
a optimismu. Společnost se z prvního 
šoku nevzpamatovala. 

V dubnu se sice začala nálada opět 
zlepšovat. Mysleli jsme si, že epidemie 
byla jen výjimečnou epizodou, že se 
z otřesu dokážeme rychle vzpamatovat. 

Nyní přišla další vlna a nálada se pro-
padla na bod mrazu. 

Přesto si mnozí mysleli, že ten, kdo 
vlastní výrobní prostředky, že může 
s jejich pomocí znovu bez větších pro-
blémů začít vydělávat. 

Obyčejný spotřebitel si myslel, že mu 
pomůže vláda, zachrání ho před chudo-
bou. 

Opak je pravdou. Krásné časy skonči-
ly a vyhlídky jsou čím dál černější. 

Přesto nesmíme úplně ztrácet hlavu. 
Nikdo z nás neví, co ještě přijde. Nikdo 
nedokáže odhadnout, jak dlouho bude 
uzavíraná společnost příkazy a zákazy 
a jak dlouho se bude vzpamatovávat. 
Kdy dostaneme reálnou šanci na nor-
mální svět, život..., na který jsme byli 
zvyklí. Kolik doopravdy přežije malých 
obchůdků, živnostníků, malých a střed-
ních firem a kolik našich neziskovek. 
Musíme svůj život utvářet svou aktivi-
tou, pochopení jeden pro druhé s vědo-
mím, že nic není věčné. 

Přesto věřím, že situaci zvládneme, 
poučíme se z toho, že nic netrvá věčně 
a hlavně se vynasnažíme udržet a lépe 
chránit celou občanskou společnost 
v duchu odkazu Jana Šimáněho - Ga-
léna(12) o Přátelství a pomoci rozrůz-
něných. Každý jsme sice jiný, také je-
dinečný, a tak neblbněme a hledejme 
to, co nás spojuje, ne to, co nás rozdě-
luje. A každé ráno si řekněme: „Komu 
a s čím bych mohl být někomu nápo-
mocný, v čem bych mohl druhým po-
moci.“                      Jiří Riki Řeháček

Jednadevadesátiletý Vlastislav To-
man - Hadži(12), český novinář, spiso-
vatel dobrodružných knih a scenáris-
ta komiksů. Je neroz-
lučně spjat s časopi-
sem ABC mladých 
techniků a přírodo-
vědců, u jehož zrodu 
stál a 35 let mu šéfo-
val.: „Když jsem jako 
kluk prožíval druhou 
světovou válku, tak to 
bylo těžké, ale věděli jsme kdo je nepří-
tel a kde je, kde se válčí. Pro nás v pro-
tektorátu hrozily nálety, tak jako jinde. 
Krámy byl více než prázdné a jídlo na 
příděl, ale teď si nejsme jisti ničím! Tak 
ať to přežijeme a rok 2021 ať přinese 
normální život!“

poMoc DRuhýM

cvvZ holešov 2021
Věříme, že příští rok už bude v klidu, 

a tak se bude moci už tradičně konat 
CVVZ 2021 v Holešově ve dnech 19. 
až 21. listopadu 2021. Mrzí nás všech-
ny, že letošní jihočeská Celostátní Vzá-
jemná Výměna Zkušeností 2020 dopad-
la, jak dopadla, přesto věříme, že mnozí 
jsou částečně spokojeni alespoň on-line 
přednáškami, které jednotliví lektoři 
pro zájemce uspořádali. 

Holešov je město v okrese Kroměříž 
ve Zlínském kraji, 17 kilometrů severo-
západně od Zlína, na západním okraji 
Hostýnských vrchů, na hranici mezi 
Hanou a Valašskem na řece Rusava. 
Žije tady přibližně 12 tisíc obyvatel. 
Město je známé především každoroční 
událostí Holešovská regata.

Věříme, že se sejdeme za rok v Hole-
šově...                                              -riki-

ZAMyslete se
Už několik let předseda a celý výbor, 

včetně tajemníka dali své „funkce“ k dis-
pozici, ale dodnes se nenašel nikdo, kdo 
by převzal pomyslné pádlo naší Asoci-
ace NNO Jihočeského kraje. Všichni to 
dělají moc dlouho, byli u zrodu a potře-
bovalo by to konečně novou krev, která 
se hlavně vyzná v současné legislativě 
apod. Samozřejmé je, že dosavadní vede-
ní se bude snažit novému týmu pomoci, 
kde budou potřebovat, ale je potřeba ten 
rozhodný krok a novým elánem pomoci 
všem.                                                -riki-




